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با توجه به  می باشد. امد شهري در استان مرکزيمقاله حاضر ارائه ي یک راهکار سازنده و مناسب براي مدیریت زباله هاي ج هدف – چکیده

م تبدیل زباله به یبهینه ترین تصم ،موجود در این استان جهت دفع زباله هاي جامد شهري به روش دفن بهداشتی (زیست محیطی)محدودیت هاي

مناسب ارزیابی می شود. براي اینکه حلی  راه ،تولید برق از زباله ها و پسماند هاي شهري ،محصولی با ارزش افزوده می باشد که در این راستا

تن زباله در روز به عنوان یک نمونه مطالعاتی مورد  350تا  280بتوان به یک تصمیم کمی دست یافت، کالن شهر اراك(استان مرکزي) با تولید 

یی با ویژگی هاي و در نهایت آشنا ال انرژي از زبالهحصاست بررسی قرار می گیرد. در این مقاله خواننده ابتدا به سوي آگاهی از روش هاي موثر

هایی میتواند مورد توجه قرار گیرد آن است که با توجه به جزئیات عملکردي، ویژگی نوان نتیجه نمنحصر به هر روش هدایت می شود. آنچه به ع

زباله  و احداث نیروگاه خواهد بود از کارایی باالتري برخورداري زباله سوز وشر هاي اجتماعی و فرهنگی و نیز تناسب نیاز با فناوري، استفاده از

 می باشد. کالن شهر اراكمناسب براي مدیریت زباله هاي جامد شهري راهکاري  ،سوز

، هضم بی هوازيلندفیل ،زباله سوزنیروگاه پسماند، زباله جامد شهري،  استان مرکزي، -لید واژهک

 

 قدمهم -1

فزایش روز افزون جمعیت، ارتقا سطح رفاه، تعیین الگوي مصرف ا
در جوامع مختلف و روي آوردن به فرآوري تبدیل و بسته بندي 

حدودیت منابع مواد مصرفی باعث بروز مشکالتی در رابطه با م
طبیعی، به خصوص انرژي، و بروز مشکالت و عوارض سوء زیست 

 محیطی گشته است.

 

میلیون ها تن مواد زائد در مناطق مختلف کشور اعم از  ،وزانهر
شهري و روستایی تولید می شود. این موارد داراي دو رو می 
باشند؛ یک طرف اثرات و مشخصه هاي ایذایی و آلوده سازي 

نوعی میتواند بر کیفیت و کمیت روند زندگی و منابع  ها، که بهآن
طبیعی موثر باشد و از طرف دیگر، خواص نهفته مفید و قابلیت 
بازگشت این مواد در چرخه تولید است که میتواند کاهش ضرر 
هاي زیست محیطی، افزایش بهره وري و بازده اقتصادي را به 

 [6]ارمغان آورد.

امکان سنجی فنی و ارزیابی مقایسه اي جهت انتخاب بهترین تکنولوژي براي تولید 

 برق از زباله در استان مرکزي

 3علی اکبر ابریشمیو  2وحید امیر، *1حمد ناصريم
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که عمده  ،یر تشکیل شده اندباله هاي شهري، از چند جزء متغز

ترین آن ها: الف) بخش آلی (فاسد شدنی) زباله و ب) اجزاي 
قابل اشتعال زباله می باشند. تکنولوژي هاي مختلفی، قادر به 

 [6]استحصال انرژي و برق از زباله و پسماند می باشند. 

دف این تحقیق، ارزیابی روش هاي مختلف براي مدیریت زباله ه
به منظور تولید انرژي  استان مرکزي هاي جامد شهري در

بدین منظور کالن شهر اراك، به عنوان یک  .الکتریکی می باشد
 نمونه مطالعاتی مورد بررسی قرار میگیرد.

 دیتول يبرا در جهان استفاده مورد يها يکنولوژت -2

 يشهر يها زباله از يانرژ

 يانرژ دیتول يبرا یمختلف يروشها و ها يتکنولوژ حاضر حال رد
 يتکنولوژ نیا از یبرخ باشد. در یم مطرح يشهر يپسماندها زا

 در زباله امحاء ،گرید یبرخ و دارد را اول تیاولو يانرژ دیتول ها،

 در ریز يهاي حاضر تکنولوژ حال در ،یکل باشد. بطور یم تیاولو

 [1] :شودیم استفاده جهان سطح

   زباله دفنگاه*      

 سوز  زباله *    

 الهزب يگازساز *   

 زباله  زیرولیپ *   

 يهواز یب هاضم*    

  وگازیب *   

 زباله  سوخت دیتول*    

 پالسما  *   

 مشخصات و رانیا یطیمح شرایط به توجه با یفن نظر زا

 بهره و اجرا قابل فوق يها روش اغلب ،يدیتول يپسماندها

 با يها يتکنولوژ انتخاب ،مهم مسئله یول باشند، یم يبردار

 بیترک به توجه با ،کالن شهر اراك يبرا ،عملکرد نیتر بمناس
 ياستراتژ و شده اثبات يها يتکنولوژ ،يشهر جامد يپسماندها

  (1)شکل باشد. در یم يشهر جامد يپسماندها تیریمد
 در و شده ارائه يتکنولوژفنی و انتخاب   یسنج امکان دیاگرام

 یسنج امکان دگاهید از ،فوق يها يتکنولوژ یبررس (1) جدول
 موارد مشخصه سه با و کالن شهر اراك يبرا يتکنولوژ هر

 نکهیا و يانرژ دیتول لیپتانس داشتن جهان، در شده مشاهده

 [2]است. شده ارائه نه؟، ای است مناسب راكا يبرا

 يتکنولوژ انتخاب و یفن یسنج امکان اگرامید -2-1

 

 
 يتکنولوژ انتخاب و یفن یسنج امکان اگرامید -) 1کل (ش
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 ی تکنولوژي هاي تبدیل زباله به انرژيررسب -2-2

خالصه اي از انتخاب تکنولوژي هاي تبدیل زباله به  –) 1دول (ج
 انرژي

رآیند و ف
 فناوري

ضعیت بهره برداري در و
 جهان

طالعات م
براي شهر 

 اراك

ابلیت ق
تولید 
 انرژي

 از لندفیلگ
اربرد در مقیاس ک

 میزان زیاده صنعتی ب
وصیه ت

 میگردد
 ثبتم

سوز باله ز
 توده سوز

اربرد در مقیاس ک
فناوري  -صنعتی زیاد

 بسیار مناسبی است.

وصیه ت
 میگردد

 ثبتم

 ازي سازيگ
عداد خیلی کمی کاربرد ت

 در مقیاس صنعتی
وصیه ت

 نمیگردد
 ثبتم

 یرولیزپ
اربرد در مقیاس ک

 صنعتی ندارد.
وصیه ت

 نمیگردد
 ثبتم

اضم بی ه
 هوازي

در اروپا  -ر آلمان زیادد
 ددر حال رش

وصیه ت
 میگردد

 ثبتم

ولید ت
سوخت 

 زباله

 -ر آلمان تعداد زیاديد
 در اروپا در حال رشد

وصیه ت
 میگردد

 ثبتم

ازي سازي گ
 پالسما

اربرد در مقیاس ک
 صنعتی ندارد.

وصیه ت
 نمیگردد

 ثبتم

وش هاي گوناگون اجرایی به منظور تولید برق از ر -3

 زباله جامد شهري در کالن شهر اراك

هزار نفر و میزان   550با جمعیتی بالغ بر  ،الن شهر اراكک
از جمله شهر هاي  ،تن زباله 350متوسط تولید روزانه حدود 

بر اساس مطالعات صورت گرفته در طرح جامع  آلوده کشور است.
، این جمعیت در یک دوره شش ماهه مدیریت پسماند شهر اراك

تن در روز) زباله شهري تولید  350هزار تن ( 208نزدیک به 
تا  650میکنند. سرانه تولید زباله هر شهروند اراکی در هر روز

گرم می باشد. براي اینکه بتوان به یک تصمیم کمی دست   700
تن زباله در روز به   350الی  280یافت، کالن شهر اراك با تولید 

 [3]عنوان یک نمونه مطالعاتی مورد بررسی قرار می گیرد .

زباله سوزي و هضم بی هوازي ر ابتدا سه روش دفن بهداشتی، د
به عنوان سه روش مناسب براي کنترل زباله هاي شهري تولید 
شده در اراك و تولید انرژي الکتریکی انتخاب می شوند. در ادامه 
سعی میشود تا بطور مختصر به بررسی روش هاي ذکر شده 
پرداخته شود و در نهایت یک روش مناسب براي تولید برق از 

 ن شهر اراك پیشنهاد گردد.زباله هاي کال

حداث لندفیل بهداشتی به منظور تولید برق از ا -3-1

 زباله در کالن شهر اراك

انتقال مواد زائد جامد به محل ویژه  ،فن بهداشتی زباله به معنید
به نحوي که خطري متوجه محیط  ،و دفن آنها در دل خاك

احداث مسیرهاي  ،می باشد. در این روش اساساً، زیست نشود
در بستر لندفیل و انتقال گاز هاي تولیدي به  ،کشی مناسبلوله 

مورد توجه  ،جهت راه اندازي موتورهاي درونسوز ،تصفیه خانه
این است  ،قرار میگیرد. مسئله مهم در مورد دفن بهداشتی زباله

صرف نظر از رعایت جنبه هاي اقتصادي از نظر تکنیک،  ،که باید
د از زمین و مواد انتخاب محل و عملیات، شرایط استفاده مجد

 [7]پس از گذشت زمان مناسب فراهم شود.  ،دفن شده

راي انتخاب جایگاه دفن، باید در نظر گرفت که عمق آب هاي ب
از فاکتور هاي ضروري است، بر  ،زیر زمینی براي تعیین جایگاه

این اساس باید به جنبه هاي زمین شناسی منطقه توجه داشت. 
صورت مهیا بودن بقیه زمین هاي داراي پستی و بلندي، در 

به دلیل جاي دادن زباله بیشتر در واحد سطح  ،شرایط دفن
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مناسب اند. براي دفن بهداشتی زباله در اراك باید مواد زائد جامد 

ده به صورت الیه الیه انباشته گردد و زباله ها تاحد ممکن فشر
در پوشش زباله هاي فشرده  ؛شده تا از حجم آنها کاسته شود

اي پوشاننده با شیب کمی ایجاد می شوند تا آب شده، الیه ه
هاي سطحی و باران بر روي زباله ها جمع نشود. همچنین با 
ایجاد بادشکن هاي طبیعی و همچنین فنس کشی از حرکت 
زباله ها جلوگیري به عمل آید، تا بدین وسیله از چشم انداز 

 [7]نامناسب ممانعت شود. 

 بهداشتی: لندفیل احداث يها زینهه -3-1-1

 يها هزینهو  مینز یرز در فند روش به بالهز فعد يها نهزیه
 میشد، رتصو ابتدا در که نچهآ فخال بره فنگاد سایت اثحدا
 اثحدا شتیابهد و صولیا رتبصو چنانچه و باشد نمی كندا

 تسای ینگونها لیهاو هزینه. باشند می باالیی هزینه داراي ،شوند
 وتمتفا ربسیا نداتو می هفنگاد محل و مینز قیمت به توجه با ها

 شدر به توجه با ؛سدر می  بنظر بدیهی که نچهآ ماا. باشد
 می یشافزا بیشتر روز به روز ها هزینه ینا ،ونفزا روز جمعیت

 به بستگی نیز ها هزینه یگرد و داريبر هبهر يها هزینه. یابد
 هزینه. باشد می وتمتفا بالهز تولید محلاز  آن فاصله و موقعیت

 یرز رتبصو انتو می را ها بالهز فند سایت عمر از رهدو یک يها
 [7]: دنمو يبند طبقه
 ساخت زینهه •

  داريبر هبهر زینهه •
  آن بستن و دادن خاتمه زینهه •
 زینه محافظت طوالنی مدت از آنه •

 [1]:كارا سالیانه لندفیل حجم تخمین -3-1-2 

                                                                        )            1( رمول ف

Vبراي هر نفر در سال،  ،= حجم لندفیل مورد نیاز

 )؛(

R )،نرخ تولید زباله جامد =Kg/capaita.day؛( 

W )،وزن حجمی زباله جامد پس از فشرده شدن =Kg/؛( 

=  حجم ویژه ي مورد نیاز براي الیه ي پوششی در ته یا الیه  
هاي پوششی بین بستر هاي زباله جامد و الیه پوششی نهایی و 

 )؛باالیی،(

d تعداد روز در یک سال =،  

براي زباله کالن شهر اراك(با  ،جم لندفیل بهداشتی مورد نیازح
 :)1استفاده از فرمول شماره 

 ) 2رمول (ف

 

براي زباله کالن شهر اراك  ،جم لندفیل بهداشتی مورد نیازح
برابر است با حاصل ضرب حجم لندفیل مورد نیاز براي هر نفر در 

 [3]:جمعیت کالن شهر اراكدر  ،سال

 841014/36=550000)× 5291/1

 )  3فرمول ( )(
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مشخصات احداث لندفیل بهداشتی براي زباله هاي  –) 2دول (ج

 کالن شهر اراك

 احدو یزانم شخصهم

 Year 25 دت زمان بهره برداري م

 Km 8 اصله محل دفن تا شهرف

 1 راي پوشش زباله هر نفرباك خ
 

یب پوشش نهایی نسبت به سطح ش
 زمین

4-2 % 

 Cm 60 خامت پوشش نهاییض

 - سر یوع خاك پوششن

 Cm 15 خامت خاك رس در پوشش نهاییض

خامت خاك رس براي رشد ض
 گیاهان در پوشش نهایی

45 Cm 

داکثر عمق الیه هاي زباله پس از ح
 فشردگی نهایی

3/7 M 

Kg/capit 0/7 رخ تولید زباله جامدن
a.day 

زن حجمی زباله جامد پس از و
 فشرده شدن

470 g/K 

نیاز براي الیه  جم ویژه موردح
 پوششی

0027/0 capita.d
ay 

جم لندفیل بهداشتی مورد نیاز ح
 زباله کالن شهر اراك

841014 
 

  227301 طح لندفیل مورد نیاز در هر سالس
 Ha 568 طح کل زمین مورد نیاز لندفیلس

حداث نیروگاه زباله سوز به منظور تولید برق از ا -3-2

 زباله در کالن شهر اراك

براي مدیریت زباله هاي جامد شهري در کالن شهر  زینه دومگ
اراك و تولید انرژي از آن، احداث نیروگاه زباله سوز می باشد. در 
کل، زباله سوزي فرآیندي است که توسط آن زباله ها در مجاورت 
حرارت مشتعل شده و موادي مثل خاکستر و گاز هاي مختلف به 

اق تولید می شوند. نیروگاه هاي مبتنی بر عنوان محصوالت احتر
بهره گیري از زائدات جامد شهري بر پایه زباله سوزي، داراي 
مزایاي زیادي همچون عدم نیاز به اراضی زیاد براي دفن زائدات، 
عدم آالیندگی محیط زیست، تولید انرژي الکتریکی(و حرارتی) 

ر(امحاء در مقیاس نیروگاهی و برخورداري از ظرفیت هاي متغی
 [8] زائدات و تولید انرژي) می باشند.

انبار زباله نیروگاه،  :جزاي اصلی نیروگاه زباله سوز عبارتند ازا
وسیله تزریق زباله به کوره زباله سوز(جرثقیل)، کوره زباله سوز، 
بویلر بازیافت حرارت، تجهیزات کنترل آلودگی هوا(اسکرابر، 

انتخاب فناوري . بخار - آبفیلتر) دودکش و همچنین مسیر 
مناسب براي احداث یک نیروگاه زباله سوز، با توجه به ویژگی 
هاي اقلیمی و فرهنگی محل احداث و زباله انجام میگیرد. به 
عالوه، طراحی صحیح و بهینه می تواند گامی مهم در جهت 

 [8],[2]عملکرد مطلوب زباله سوز محسوب میگردد.

 [8]را داشته باشد: زیر  ک زباله سوز مناسب باید خصوصیاتی

 اید همواره احتراق کامل داشته باشد.ب •

 اراي دودکش مناسب باشد و به موقع تمیز شود.د •

هیچ گونه آلـودگی در محـیط اعـم از اتمسـفر یـا سـایر         •
 محیط ها به وجود نیاورد.  

 اراي هزینه هاي نگهداري زیاد نباشد.  د •

 زینه سوخت آن زیاد نبوده و در حد متعادلی باشد.  ه •

 رفیت آن کافی و مناسب باشد.  ظ •

5 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 
 کالن براي نظر مورد سوز زباله سیستم هاي ویژگی-3-2-1

 اراك شهر

 مشخصات سیستم زباله سوز براي اراك –) 3دول (ج

 احدو یزانم شخصهم

 Ton/day 300 یزان زباله وروديم

یزان مواد قابل احتراق در زباله م
 ورودي

94 % 

 % 61 یزان رطوبت زبالهم

 KJ/kg 5487 اراك محتواي انرژي زباله یانگینم

کنولوژي مورد نظر جهت استفاده از ت
 اراك کارخانه زباله سوز

رآیند توده ف
 سوزي

- 

وره شبکه ک وع کوره مورد استفادهن
 متحرك

- 

 میتوان را پسماند از انرژي تولید عملی پتانسیل  -3-2-2

 نمود: محاسبه زیر صورت به

 
                                      )             1فرمول (

: پتانسیل تولید انرژي از پسماند(بر حسب ارزش حرارتی)  
 بر حسب مگاوات

ورودي سیستم زباله سوز حاوي انرژي بر  : نرخ پسماند     
 حسب تن در روز

 لوگرم: ارزش حرارتی پسماند بر حسب کیلو ژول بر کی  

بازده  %20: تولید توان الکتریکی در زباله سوز ها تقریباً  20%
 دارد.

 اراك: پسماند از انرژي تولید عملی توان محاسبه -3-2-3

ورودي سیستم زباله سوز حاوي انرژي روزانه در  نرخ پسماند *
 [3]تن در روز در نظر گرفته شده است.   300کالن شهر اراك

کیلو ژول بر کیلوگرم می  5487راك ارزش حرارتی پسماند ا *
 [3]باشد .

بازده زباله سوز  براي تولید انرژي الکتریکی در کالن شهر  *
 در نظر گرفته شده است.  %20اراك  

                                 )2رمول (ف

درصورتی که گرماي حاصل از سوزاندن زباله بصورت صحیح و *
حرارتی نیز برسد، بازدهی این  بهینه استفاده شود و به مصارف

 افزایش میابد. %70تا  %60نیروگاه ها به 

                    )3رمول(ف

فرآیند هضم بی هوازي به منظور تولید برق از زباله  -3-3

 در اراك 

ومین روش پیشنهادي به منظور مدیریت زباله هاي کالن شهر س
بی هوازي زباله هاي  اراك و تولید انرژي الکتریکی، روش هضم

جامد شهري می باشد. این روش بر فرآیند بیولوژیکی استوار 
است و قابلیت هاي بسیاري دارد. تجزیه بیولوژیکی و بی هوازي 
مواد آلی موجود در زباله هاي جامد شهري در غیاب اکسیژن و 

هضم بی  ؛ارگانیزم هاي بی هوازي انجام میگیرد حضور میکرو
فعل و انفعاالت متابولیکی در بین گروه  هوازي حاصل یک سري

هاي مختلف میکروارگانیزم ها می باشد. این فرآیند در سه 
مرحله ي هیدرولیز (مایع سازي)، اسیدسازي و متان سازي رخ 
می دهد. هضم بی هوازي در هاضم هاي بزرگی انجام میشوند که 

 ]9[نگه داشته میشوند. 65 تا 30 در بازه ي دمایی 
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ه طور کل از لحاظ عملیاتی فرآیند هضم بی هوازي می تواند به ب

 [9]چهار مرحله تقسیم گردد: 
 یش تصفیهپ -1

 هضم زباله  -2

 بازیافت گاز  -3

 صفیه پسماند ها ت -4

م همگن، بیشتر سیستم هاي هضم به راي دستیابی به مواد خاب
پیش پردازش شامل جداسازي مواد پیش تصفیه زباله نیاز دارند. 

غیرقابل هضم و خرد کردن می باشد. در جداسازي در مبدأ، مواد 
نامطلوب یا غیر قابل بازیافتی مثل شیشه، فلزات، سنگ ها و 
غیره حذف میشوند و مواد قابل بازیافت از زباله هاي آلی جدا 
میگردند. اگر جداسازي در مبدأ امکان پذیر نباشد، می توان از 
جداسازي مکانیکی استفاده نمود. البته در این حالت، ماحصل 
فرآیند که بسیار آلوده است داراي قابلیت کمپوست کمی می 
باشد. زباله قبل از تزریق شدن به هاضم خرد می گردد. گاز 
تولیدي در فرآیند هضم بی هوازي توسط اسکرابر تصفیه می شود 

ده به سیستم موتور تا به کیفیت مطلوب برسد. بیوگاز تصفیه ش
ژنراتور فرستاده می شود تا در آنجا براي تولید انرژي الکتریکی  –

مورد استفاده قرار گیرد. در مرحله تصفیه ي پسماند جریان 
خروجی از هاضم آب زدایی می شود و مایع حاصل شده در رقیق 
سازي خوراك ورودي استفاده میگردد. بیوگاز جامدات به دست 

ازي تحت عمل قرار میگیرند تا محصول کمپوست آمده به طور هو
 [9]به دست آید.

 

روش اجرایی به منظور تولید ترین  مناسبنتخاب ا -4

 برق از زباله جامد شهري در کالن شهر اراك

 وش احداث لندفیل بهداشتیر -4-1

طبق  ،روش ارزانی است اما روش احداث لندفیل بهداشتی 
براي  ،یازمحاسبات انجام شده در تخمین مساحت زمین مورد ن

داشتن یک لندفیل بهداشتی به منظور دفن هدفمند زباله هاي 
هکتار نیاز می باشد و  568شهري اراك، زمینی با مساحت تقریباً 

با توجه به اینکه قسمتی از آب شرب و کشاورزي اراك از سفره 
هاي آب زیرزمینی تأمین میشود، مسئله تصفیه شیرابه همچنان 

واهد بود و از طرفی بخاطر آب و به عنوان یک چالش مطرح خ
هواي سرد و خشک منطقه اراك،  مخصوصًا در زمستان ها به 
خاطر سردي هواي پایدار، تقریباً تجزیه زباله(خروج گاز از 
لندفیل) در زمستان ها متوقف میشود، لذا پیشنهاد احداث 
لندفیل بهداشتی براي مدیریت زباله هاي جامد شهري در کالن 

 میگردد. شهر اراك حذف

 وش هضم بی هوازير -4-2

ه طور کل، روش هضم بی هوازي روشی است که در دو دهه ب
گذشته در دنیا بسیار مورد توجه قرار گرفته است و هنوز به انجام 

س تحقیقات تحقیقات بیشتري نیاز دارد. از طرف دیگر، بر اسا
هایی که از روش هضم بی هوازي براي انجام شده، بیشتر کشور

رژي استفاده می کنند، داراي فرهنگ نله و تولید افرآوري زبا
جداسازي زباله در مبدأ هستند(براي کاهش هزینه هاي سنگین 
مربوط به پیش تصفیه زباله)، برخالف فرهنگ حاکم بر کشور ما، 
ایران که جداسازي زباله از مبدأ در سطح جامعه اجرا نمی گردد. 

الً کارخانه هایی مسئله دیگري که وجود دارد این است که معمو
که از روش هضم بی هوازي با ظرفیت باال استفاده می کنند، 
براي تولید بیشتر متان و باال بردن بازدهی، بخش آلی زباله هاي 
جامد شهري را با زباله هاي بیولوژیکی مثل فاضالب هاي شهري 
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و ضایعات کشتارگاه ها و غیره مخلوط میکنند و چون میزان زباله 

اراك زیاد می باشد به نظر می رسد که فرآوري تنها تولیدي در 
بخش آلی زباله هاي جامد این شهر با این روش چندان سودمند 

  نباشد. 

 وش زباله سوزير -4-3

یروگاه هاي مبتنی بر بهره گیري از زائدات جامد شهري بر پایه ن
زباله سوزي، داراي مزایاي زیادي همچون عدم نیاز به اراضی زیاد 

ئدات، عدم آالیندگی محیط زیست، تولید انرژي براي دفن زا
الکتریکی(و حرارتی) در مقیاس نیروگاهی و برخورداري از 

در  ظرفیت هاي متغیر(امحاء زائدات و تولید انرژي) می باشند.
نسبت به هر دو روش کل روش سوزاندن زباله هاي جامد شهري 

ر و مزایاي بیشت (احداث لندفیل بهداشتی و هضم بی هوازي) از
معایب کمتري(مطالعات به طور خاص براي کالن شهر اراك) 

می توان این ، اراك ي با توجه به شرایط منطقهبرخوردار است 
طور نتیجه گیري نمود که براي مدیریت زباله جامد شهري در 
اراك به منظور تولید انرژي الکتریکی، روش زباله سوزي انتخاب 

 مناسب تري میباشد.

 تیجه گیرين -5

تولید انرژي الکتریکی از زباله هاي جامـد شـهري در کـالن     رايب
، کـالن شـهر   شهر اراك و با در نظر گرفتن شرایط زباله هاي ایـن 

سه روش احداث لندفیل بهداشتی، احداث نیروگـاه زبالـه سـوز و    
استفاده از فرآیند هضم بی هـوازي قابـل اسـتفاده هسـتند. روش     

بـا دو روش دیگـر،    احداث لندفیل بهداشـتی اگرچـه در مقایسـه   
ساده ترین و ارزان ترین روش است اما به زمین بسیاري نیاز دارد 

مصـرفی کشـاورزي   و با توجه به اینکـه قسـمت عمـده اي از آب    
اراك از سفره هاي آب زیرزمینی تأمین میشـود، مسـئله تصـفیه    
شیرابه همچنان به عنـوان یـک چـالش مطـرح خواهـد بـود و از       

رد خشک منطقه اراك،  مخصوصاً در طرفی بخاطر آب و هواي س

زمستان ها به خاطر سردي هواي مـداوم و بـیش از حـد، تقریبـاً     
تجزیه زباله در زمستان ها متوقف میشود، لـذا پیشـنهاد احـداث    
لندفیل بهداشتی براي مدیریت زباله هاي جامد شهري در کـالن  
شهر اراك حذف میگردد؛ از بین دو روش زباله سوزي و هضم بی 

ي، با در نظـر گـرفتن فرهنـگ حـاکم بـر جامعـه و شـرایط        هواز
عملیاتی هر کدام از دو روش ذکـر شـده، روش زبالـه سـوزي بـه      
عنوان مناسب ترین روش براي مدیریت زبالـه جامـد شـهري بـه     

 .منظور تولید الکتریسیته در اراك معرفی می شود
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